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บทคัดยอ
โรคจิตเภทเปนโรคที่มีความผิดปกติทางจิตอยางเรื้อรัง มีอัตราการปวยของผูปวยโรคนี้เพิ่มมากขึ้นทุกป
นโยบายของกรมสุขภาพจิตใหผูปวยโรคจิตเภทกลับสูชุมชนภายใตการดูแลจากครอบครัวและชุมชนโดยเร็วที่สุด
มุงเนนกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขาย แตพบวา การดูแลผูปวยโรคจิตเภททำใหผูดูแล
รูสึกทอแท กังวล และเครียดกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู ดังนั้นการสงเสริมสุขภาพจิตในกลุมผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
จึงเปนสิง่ สำคัญ เพราะหากผดู แู ลมีสขุ ภาพจิตดียอ มสงผลใหการดูแลผปู ว ยโรคจิตเภทมีคณ
ุ ภาพดีตามมา บทความ
นีน้ ำเสนอประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพจิตของผดู แู ล และบทบาทของพยาบาลจิตเวชในการสงเสริมสุขภาพจิตของ
ผดู แู ลผปู ว ยโรคจิตเภทเพือ่ พัฒนาและยกระดับจิตใจใหเขมแข็ง พรอมเผชิญสถานการณทเี่ ขามากระทบกระเทือน
จิตใจ สามารถจัดการความเครียด ตลอดจนปรับตัวอยใู นสังคมไดอยางมีความสุขตอไป
คำสำคัญ: สุขภาพจิต ผดู แู ลผปู ว ยโรคจิตเภท บทบาทพยาบาล
พุทธชินราชเวชสาร 2562;36(2):265-72.
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Abstract
Schizophrenia is a chronic mental disease that the number of patients is increasing every year.
According to the Department of Mental Health's policy, patients suffering from this disease should return
to the community, cared by their families and communities as soon as possible and emphasized on
participation of the local communities and the network partners. But taking care of schizophrenic
patients make the caregivers felt discouraged, worried and stressful with what they were working on.
Thus, mental health promotion for the caregivers of schizophrenic patients is also crucial. Because, if
they have strong mental health, the treatment for the patients will be of good quality. This article presents
issues on mental health of those who taking care of the schizophrenic patients and psychiatric nurses' roles
on mental health promotion among the caregivers in order to develop and strengthen their mind, ready
for any situations affecting their mind, manage stress and adjust themselves happily with the society.
Keywords: mental health, schizophrenic patients' caregivers, nurses' roles
Buddhachinaraj Med J 2019;36(2):265-72.
บทนำ
โรคจิตเภทเปนโรคทางจิตเวชที่พบบอย ผูปวย
โรคจิตเภทมีความผิดปกติทั้งดานความคิด อารมณ
การรับรู และพฤติกรรม จากสถิติผูปวยจิตเภทที่มา
รับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ ปพ.ศ. 2558-2560
มีจำนวน 488, 436 ราย 580, 181 ราย และ 480,266 ราย
ตามลำดับ1 ปจจุบนั ระบบบริการสุขภาพจิตมีนโยบาย
จำหนายผูปวยกลับสูครอบครัวใหเร็วที่สุด โดยแผน
พัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)
เนนใหผปู ว ยกลับครอบครัว เพือ่ ใหครอบครัวและชุมชน
มีสว นรวมในการดูแลสมาชิกในครอบครัวจึงมีบทบาท
สำคัญในการดูแลผปู ว ยโรคจิตเภทรวมกับทีมสหวิชาชีพ
ภาคีเครือขายชุมชน เพื่อใหสามารถควบคุมอาการ
ไมกลับเปนซ้ำ และสามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคม
ตามอัตภาพ2
เมื่อผูปวยโรคจิตเภทกลับมาอยูภายใตการดูแล
ของครอบครัว สมาชิกในครอบครัวตองมีบทบาทเปน
ผดู แู ลหลักอยางนอย 1 คน จากปญหาการดูแลผปู ว ย
โรคจิตเภทในชุมชน พบวา การทีผ่ ปู ว ยยังมีอาการหลง
ทางจิตเหลืออยู สงผลใหสมรรถนะในการดูแลตนเอง
ลดนอยลง ผดู แู ลตองรับภาระในการดูแลผปู ว ยทัง้ การ
ทุมเทเวลา การรับภาระคาใชจายที่ตอเนื่องอยางยาว
นาน กอใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยทั้งทางรางกายและ
จิตใจ กอใหเกิดผลกระทบดานลบโดยตรงตอผูดูแล
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และอารมณ3 การดูแลผูปวย
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

จิ ต เภทต อ งดู แ ลทั้ ง ทางด า นการประกอบกิ จ วั ต ร
ประจำวั น การดำเนิ น ชี วิ ต ส ว นตั ว ผู ป ว ยบางราย
อาจตองใชเวลาในการดูแลมากถึง 24 ชั่วโมงตอวัน
สิง่ เหลานีจ้ งึ ทำใหผดู แู ลเกิดความยงุ ยากใจ ทอแท และ
ขาดอิสระในการดำเนินชีวติ เกิดความเครียด ซึมเศรา
สิ้นหวังและมีความคิดฆาตัวตายตามมาได 4 จากการ
เยีย่ มครอบครัวผปู ว ยโรคจิตเภทในชุมชน พบวา ผดู แู ล
ผูปวยโรคจิตเภทเกิดความเครียดและรูสึกทอแทกับ
โรคทีผ่ ปู ว ยเปน ไมรวู า เมือ่ ไหรผปู ว ยจะมีอาการดีขนึ้
และยั ง กั ง วลถึ ง อนาคตว า หากไม มี ผู ดู แ ล ผู ป ว ย
จะสามารถดำรงชีวติ ไดเองอยางไร สิง่ เหลานีล้ ว นเปน
สิ่งที่รุมเราที่ทำใหผูดูแลเกิดความรูสึกอึดอัดในสิ่งที่
ตองรับผิดชอบ ผดู แู ลบางคนไดแตใหกำลังใจกับตนเอง
และทำใจยอมรับกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ความรุนแรงของโรค
จิตเภท ไมไดสงผลกระทบตอตัวผูปวยเทานั้น แตยัง
ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ ครอบครั ว และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูดูแล ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท มีแนวโนมที่
จะเกิดความผิดปกติและมีปญ
 หาทางจิตเวชได5
สุ ข ภาพจิ ต ของผู ดู แ ลจึ ง เป น สิ่ ง สำคั ญ อย า งยิ่ ง
เพราะหากผูดูแลมีสุขภาพจิตที่ดี ยอมสงผลใหผูปวย
โรคจิตเภทไดรบั การดูแลเอาใจใสดไี ปดวย บทความนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ นำเสนอประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สุขภาพจิตของผดู แู ล และบทบาทพยาบาลในการสงเสริม
สุขภาพจิตของผดู แู ลผปู ว ยโรคจิตเภท เพือ่ พัฒนาและ
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ยกระดับจิตใจผดู แู ลผปู ว ยใหเขมแข็ง พรอมเผชิญกับ
สถานการณที่เขามากระทบกระเทือนจิตใจ สามารถ
จัดการความเครียด ตลอดจนปรับตัวอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
ความหมายของสุขภาพจิต (Mental health)
องคการอนามัยโลก (WHO, 2001) ใหความหมาย
สุขภาพจิตวาเปนสภาพชีวติ ทีเ่ ปนสุข ผทู มี่ สี ขุ ภาพจิตดี
ไมเพียงแตปราศจากโรคจิตหรือโรคประสาทเทานั้น
แตยังสามารถปรับตัวใหอยูในสิ่งแวดลอมไดอยางมี
ความสุ ข6 สวนกรมสุขภาพจิต ใหความหมายของ
สุขภาพจิตวาเปนภาวะจิตใจทีเ่ ปนสุข สามารถปรับตัว
แกปญหา สรางสรรคทำงานได มีความรู สึกที่ดีตอ
ตนเองและผอู นื่ มีความมัน่ คงทางจิตใจ มีวฒ
ุ ภิ าวะทาง
อารมณ อยใู นสังคมและสิง่ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงได 7
สรุ ป คื อ สุ ข ภาพจิ ต เป น ความผาสุ ก ของบุ ค คล
ทั้งรางกายและจิตใจ สามารถจัดการกับความเครียด
และสามารถปรับตัวอยใู นสังคมได อยางมีความสุข
ผลกระทบดานจิตใจของผดู แู ลผปู ว ยจิตเภท มีดงั นี้
1. ความเครียด เนือ่ งจากผปู ว ยโรคจิตเภทมีความ
ผิ ด ปกติ ห ลายด า น เช น การทำกิ จ วั ต รประจำวั น
การประกอบอาชีพ การเขาสังคม ทำใหผูดูแลเกิด
ความเครียด และมีความทุกขทรมานทางใจ ผูดูแล
บางรายตองเสียสละเวลาทำงานประจำของตนเพื่อมา
ทำหน า ที่ ในการดูแลผูปวย8 ครอบครัวที่มีสมาชิกที่
เจ็บปวยทางจิต ครัง้ แรก มีความเครียดมากกวาครอบครัว
ที่สมาชิกเจ็บปวยมานาน เนื่องจากครอบครัวขาด
ประสบการณในการดูแลผูปวยที่เจ็บปวยทางจิตมา
ก อ น 9 ผู ดู แ ลผู ป ว ยโรคจิ ต เภทมี ป จ จั ย ที่ ก อ ให เ กิ ด
ความเครียดจากการดูแล 3 ดาน ดังนี้
1.1 เศรษฐฐานะในครอบครัว เนื่องจากการ
เจ็บปวยดวยโรคจิตเภท สงผลใหมคี า ใชจา ยเพิม่ มากขึน้
ญาติหรือผูดูแลที่มีปญหาดานการเงิน มีโอกาสเกิด
ความเครียดไดสูง พบวา ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมี
รายไดไมแนนอน หากผดู แู ลไมสามารถจัดการปญหา
รายรับกับรายจายใหเหมาะสมทำใหเกิดความเครียด
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ของตนเองและครอบครัว
ทำใหเกิดความยากลำบากยิง่ ขึน้ 10
1.2 การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม การสนั บ สนุ น
ทางสังคมเปนปจจัยสำคัญทีเ่ กีย่ วของกับความเครียด
ของผูดูแล ครอบครัวของผูปวยจิตเภทที่ไดรับการ
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒
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สนับสนุนจากเครือขายทางสังคม เชน ครอบครัว
เพือ่ น ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย ทำใหผดู แู ล
ลดความเครียดลง ไมรูสึกโดดเดี่ยว การสนับสนุน
ทางสังคมจึงเปนแหลงทรัพยากรในการเผชิญปญหา
(coping resources) ที่สำคัญ ชวยใหผูดูแลสามารถ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนทาง
สั ง คมทำให ผู ดู แ ลสามารถปรั บ ตั ว ต อ ความเครี ย ด
จัดการกับปญหาและอุปสรรคทีเ่ ขามา เพิม่ ความทนทาน
ตออารมณดานลบ เกิดขวัญและกำลังใจในการดูแล
ยิง่ ขึน้ 11
1.3 อาการของโรคจิตเภทของผูปวยที่อยูใน
ความดูแล ถึงแมวาผูปวยโรคจิตเภทมีอาการดีขึ้น
และแพทย อ นุ ญ าตให อ อกจากจากโรงพยาบาลได
แตผปู ว ยจิตเภทรอยละ 50-70 จะมีอาการกลับเปนซ้ำ
ใน 1 ปแรกหลังจากทีเ่ ขารับการรักษา ชวงทีผ่ ปู ว ยจิตเภท
มีอาการกำเริบ มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน ทำราย
ตนเองหรือผูอื่น ทำลายขาวของเสียหาย หรือกอคดี
รายแรงได การจัดการกับพฤติกรรมเหลานีจ้ งึ ยากกวา
การจัดการกับพฤติกรรมทางกาย เพราะญาติไมสามารถ
คาดเดาถึงความแนนอนของโรคได สิง่ เหลานีส้ รางความ
วิตกกังวลตอผดู แู ลเปนอยางมาก9
2. ความกดดันทางจิตใจ ในบริบทของสังคมไทย
ผดู แู ลผปู ว ยจิตเภทสวนใหญ เปนบิดามารดา ภรรยา
สามี พีน่ อ ง บุตร ทีม่ คี วามรักและผูกพันทางใจกับผปู ว ย
เมือ่ มีบคุ คลในครอบครัวเกิดการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท
เกิดขึน้ จึงสงผลใหผดู แู ลรสู กึ เปนทุกขกบั การเจ็บปวย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ยิ่ ง ผู ดู แ ลมี ค วามผู ก พั น และใกล ชิ ด กั บ
ผูปวยมาก ยิ่งทำใหเกิดความเครียดและความกดดัน
ทางจิ ต ใจที่ ต อ งยอมรั บ ในการเจ็ บ ป ว ยที่ เ กิ ด ขึ้ น10
นอกจากนี้ โรคจิตเภทเปนโรคเรื้อรังยาวนานที่ยาก
ตอการดูแลและคาดเดาอาการทางจิตได ซึ่งผูปวย
จิ ต เภทบางรายมี ก ารแสดงออกด า นพฤติ ก รรมไม
เหมาะสม คุกคาม และอาจเกิดอันตรายตอครอบครัว
และชุมชน ทำใหผดู แู ลเกิดความยงุ ยากใจเปนอยางมาก
ซึ่ ง ความรู สึ ก เหล า นี้ เ ป น ความทุ ก ข ที่ ท ว มท น และ
สงผลกดดันทางใจของผดู แู ล12
3. การเปนตราบาป เปนความรูสึกในทางลบ
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวของผดู แู ล เปนผลกระทบทีเ่ กิดจาก
การอยูในครอบครัวเดียวกับผูปวยโรคจิตเภท หรือมี
สวนเกีย่ วของในการดูแลผปู ว ยโรคจิตเภทเกิดจากอคติ
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ทางลบของคนในสังคมที่มีตอผูปวยจิตเภทและผูดูแล
สงผลใหผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทรูสึกอับอายขายหนา
กลัว วิตกกังวล รสู กึ ผิด ตำหนิตนเอง รสู กึ โกรธเมือ่ ผปู ว ย
มีพฤติกรรมกาวราวไมเหมาะสม ตองการปดบังซอน
เรนเกีย่ วกับความเจ็บปวยของผปู ว ย13 สิง่ ทีป่ ฏิเสธไมได
ในสังคม คือ พอ แม พี่ นอง รวมถึงบุคคลใกลชิด
เกิดความอับอายและมีตราบาปเกิดขึน้ รสู กึ ถูกแบงแยก
กีดกัน และลดโอกาสในการเขาสังคม14
4. ภาวะซึมเศรา ภาวะซึมเศราเปนปญหาดาน
จิ ต ใจที่ พ บบ อ ยในผู ดู แ ลผู ป ว ยจิ ต เภท สาเหตุ ข อง
ภาวะซึ ม เศร า ของผู ดู แ ลผู ป ว ยจิ ต เภทตามแนวคิ ด
ของ Beck (2011) คือ คนทีม่ คี วามคิดในทางลบเกีย่ วกับ
ตัวเอง โลก และอนาคต มีความเสีย่ งทีเ่ กิดภาวะซึมเศรา
การทีผ่ ดู แู ลไดรบั ผลกระทบตางๆ เชน โทษตัวเองวา
มีสว นทำใหผปู ว ยเกิดอาการทางจิต คิดวาตนเองไรคา
และเปนที่รังเกียจของสังคมที่ตองดูแลผูปวยจิตเภท
จึ ง ทำให ผู ดู แ ลเกิ ด ความคิ ด ในด า นลบต อ ตนเอง
สิง่ แวดลอม จนกอใหเกิดภาวะซึมเศรา15 ปจจุบนั มีการ
ศึกษาเกีย่ วโปรแกรมการทำกลมุ จิตบำบัดแบบประคับ
ประคองเพื่ อ ลดภาวะซึ ม เศร า ของผู ดู แ ลผู ป ว ยโรค
จิตเภท พบวา ภาวะซึมเศราในผดู แู ลผปู ว ยโรคจิตเภท
หลังไดรบั โปรแกรมกลมุ จิตบำบัดแบบประคับประคอง
นอยกวากอนไดรบั โปรแกรมอยางมีนยั สำคัญ 16
5. ความรสู กึ เปนภาระ เปนความรสู กึ ของผดู แู ล
ทีร่ สู กึ วาถูกคุกคามเปนอันตราย และรบกวนความผาสุก
ของตนเอง เกิดจากสถานการณตา งๆ ทีผ่ ดู แู ลตองเผชิญ
ในการดูแลผปู ว ยโรคเรือ้ รัง ภายหลังจากทีผ่ ปู ว ยจิตเภท
จำหนายออกจากโรงพยาบาล ผปู ว ยรอยละ 80 กลับมา
อาศัยอยกู บั ครอบครัว ผปู ว ยสวนใหญไมหายเปนปกติ
แตสามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคมได ผูปวยบางราย
มีอาการกำเริบเปนบางครัง้ หรือยังมีอาการหลงเหลืออยู
เชน อาการหลงผิด เก็บตัว เฉื่อยชา ไมสนใจตัวเอง
การรับประทานยาตานอาการทางจิตอยางตอเนื่อง
เพื่อคงสภาพการรักษาและหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุน
ใหเกิดอาการเปนสิ่งจำเปน นอกจากนั้นตองมีผูดูแล
ทีช่ ว ยฟน ฟูสภาพ ควบคุม และปรับพฤติกรรม เพือ่ ให
สามารถดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ
ตองอาศัยความรวมมือระหวางผูปวย ผูดูแล และทีม
สุขภาพดานจิตเวช ผูดูแลเปนผูที่มีความใกลชิดกับ
ผปู ว ยมากทีส่ ดุ ตองทำหนาทีด่ แู ลและจัดกิจกรรมตาง ๆ
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

ใหผูปวยในระยะที่ยังมีอาการหลงเหลืออยูและตอง
ทำหนาที่แทนผูปวยบางกิจกรรม หรือแทบทั้งหมด
ขึ้ น อยู กั บ ความรุ น แรงของอาการ การดู แ ลผู ป ว ย
โรคจิตเภทกอใหเกิดความเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของผดู แู ล
โดยเฉพาะอยางยิ่งกอใหเกิดความรูสึกเปนภาระ17
Pai and Kapur (1981) ไดแบงภาระออกเปน 2 ดาน
ไดแก ภาระทีม่ อี ยจู ริง และภาระจากความรสู กึ 18 ผดู แู ล
ผูปวยโรคจิตเภทที่มีความรูสึกเปนภาระสูง เปนกลุม
คนที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคทางจิตเวชได19
ประเทศไทยไดมกี ารประยุกตใช โปรแกรมการบำบัด
ครอบครัวเพื่อลดภาระของผูดูแลในครอบครัวผูปวย
โรคจิตเภทในชุมชน โปรแกรมดังกลาว ชวยสงเสริมให
ผูดูแลไดสำรวจปญหาและความตองการของตนเอง
รวมทัง้ ไดมกี ารการสรางเครือขาย และระบบสนับสนุน
ทางสังคม20
การดู แ ลผู ป ว ยโรคจิ ต เภทส ง ผลกระทบต อ
สภาพรางกาย จิตใจ และการดำเนินชีวิตของผูดูแล
การสงเสริมสุขภาพจิตของผดู แู ลจึงเปนการกระทำเพือ่
มุงสรางใหผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีการพัฒนาและ
ยกระดับจิตใจใหเขมแข็ง พรอมเผชิญกับสถานการณ
ทีเ่ ขามากระทบกระเทือนจิตใจ สามารถจัดการความเครียด
ตลอดจนปรั บ ตั ว อยู ใ นสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข
กรมสุ ข ภาพจิ ต ได ร ะบุ กิ จ กรรมในการสร า งเสริ ม
สุขภาพจิต 5 ดาน ไดแก 1) การกินอาหารใหถกู หลัก
2) การออกกำลั ง กายสม่ำ เสมอ 3) การพั ก ผ อ น
อยางเพียงพอ 4) การมีกิจกรรมนันทนาการ และ
5) การหลีกเลีย่ งพิษภัยตอสุขภาพ 25 ดังนัน้ การสงเสริม
สุขภาพจิตในกลุมผูดูแล ถือเปนกระบวนการสำคัญ
ที่ ช ว ยลดป จ จั ย ด า นลบในการบั่ น ทอนสุ ข ภาพจิ ต
ของผูดูแล และการเกิดปญหาสุขภาพจิตตามมาได
บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการสงเสริมสุขภาพจิต
ของกลมุ ผดู แู ลผปู ว ยโรคจิตเภท ดังนี้
1. บทบาทในการคัดกรองปญหาสุขภาพจิต
การเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท นอกจากจะมีผลกระทบ
กับผูปวยโดยตรงแลว ยังมีผลตอบุคคลในครอบครัว
คสู มรส เพือ่ น และบุคคลใกลชดิ พยาบาลควรประเมิน
ความเสี่ ย งในการเกิ ด ป ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในผู ดู แ ล
เพื่อนำขอมูลที่ไดมาวางแผนในการดูแลที่เหมาะสม21
โดยเครือ่ งมือทีน่ ำมาใชในการประเมิน ไดแก
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1.1. แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (GHQ-12)
เปนแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตที่นิยมใช โดยแบบ
ประเมิน General Health Questionaire (GHQ)
พัฒนาจากแบบประเมินภาษาอังกฤษของ Goldberg
ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบตอบดวยตัวเองเพื่อ
คัดกรองปญหาสุขภาพจิตของประชากรในชุมชน GHQ
ฉบับเต็ม (GHQ-60) ประกอบดวยคำ ถาม 60 ขอ และ
มีฉบับยออืน่ ๆ อีก พบวา Thai GHQ ทุกฉบับทีไ่ ดรบั
การพัฒนาขึน้ มีความแมนยำและความเชือ่ ถือไดอยใู น
เกณฑดี สำหรับในประเทศไทยแนะนำชนิด 12 ขอ
เนือ่ งจากมีขอ ดีทสี่ นั้ สะดวกตอการคิดคะแนน โดยตัว
เลือก 2 ขอแรกมีคา เทากันคือขอละ 0 คะแนน ตัวเลือก
2 ขอหลังมีคา เทากันคือขอละ 1 คะแนน คาคะแนนรวม
มี ไ ด ตั้ ง แต 0 ถึ ง 12 คะแนน เกณฑ ก ารแปลผล
คาคะแนนรวมตั้งแต 2 คะแนนขึ้นไปถือวาผิดปกติ
GHQ จึงเปนเครื่องมือที่มีสวนชวยในการประเมิน
สภาพปญหาสุขภาพจิตในผูดูแลผูปวยในชุมชน หรือ
ในสถานบริการ เพือ่ วางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต
ตอไป
1.2. แบบประเมินและวิเคราะหความเครียด
ดวยตนเอง แบบสอบถามความเครียด ใชแบบประเมิน
ความเครียด ST-5 ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.2551)
พั ฒ นามาจากแบบสอบถามความเครี ย ดของกรม
สุขภาพจิต จำนวน 20 ขอ (SST-20) แบบสอบถาม
ประกอบดวยคำถาม 5 ขอแบงภาวะเครียดออกเปน
4 ระดับ พรอมคำแนะนำการปฏิบตั ติ นในแตละระดับ
ความเครียด เหมาะสำ หรับใชในคลินิกคลายเครียด
หรือใชประเมินปญหาภาวะเครียดในชุมชนตางๆ เชน
ในสถานประกอบการ ในบางกลมุ อาชีพ ผดู แู ลผปู ว ย
โรคเรือ้ รัง เปนตน
2. บทบาทในการเปนทีป่ รึกษา การใหคำปรึกษา
เปนบทบาทของพยาบาลจิตเวช มีเปาหมายเพือ่ ชวยให
บุคคลสามารถแกปญ
 หาอารมณ ความคิด พฤติกรรม
หรือใหขอ มูล คำแนะนำ สนับสนุนกำลังใจสรางแรงจูงใจ
และปจจัยทางบวก รวมทัง้ ชวยใหผดู แู ลผปู ว ยโรคจิตเภท
สามารถเผชิญปญหาและปรับพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม
ตามศักยภาพของตนเอง โดยมีหลักการ ที่สำคัญคือ
การคนหาศักยภาพ ความสามารถ และพลังทีม่ อี ยภู าย
ในบุคคล สนับสนุนใหเกิดความเชือ่ มัน่ สามารถเขาใจ
ตน เขาใจปญหา และยอมรับปญหาปรับตัวและเผชิญ
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

269

สภาพของตนอยางเขมแข็ง เลือกหนทางและตัดสินใจ
ดวยตนเองได รับผิดชอบตนเอง22
3. บทบาทในการใหความรู พยาบาลเปนผูให
ขอมูลทีเ่ ปนประโยชนตอ ผดู แู ลและครอบครัวเกีย่ วกับ
แหลงบริการตางๆ เพื่อใหผูดูแลไดทราบถึงแหลง
สนับสนุนในชุมชนและหนวยงานที่สามารถใหการ
ชวยเหลือ โดยพยาบาลควรมีบทบาท ดังนี้
3.1 ใหขอมูลแกครอบครัวและผูดูแลเกี่ยวกับ
การใหบริการดานจิตใจและสังคมในโรงพยาบาล เชน
คลินิกคลายเครียด บริการสายดวนใหคำปรึกษาทาง
โทรศัพท (hotline) การใชสายดวนสุขภาพจิต 1323
เปนตน
3.2 ให ค วามรู โ ดยสอนสุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาแก
ผดู แู ล เรือ่ งความเครียดจากการดูแลและวิธกี ารจัดการ
ความเครียด ทฤษฎีความเครียดของ Lazarus and
Folkman (1984) ไดอธิบายวา ความเครียดเปนความ
สัมพันธระหวางบุคคลและสิง่ แวดลอม ทีบ่ คุ คลประเมิน
วาเปนเหตุการณทมี่ ผี ลกระทบตอสวัสดิภาพของตนเอง
และตองใชแหลงประโยชนในการปรับตัวที่มีอยูอยาง
เต็ ม ที่ ห รื อ เกิ น กำลั ง เพื่ อ จั ด การกั บ สถานการณ ที่
เกิดขึ้น23 ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีความเครียดอยูใน
ระดับสูง และสวนใหญใชวธิ กี ารเผชิญกับความเครียด
แบบมุงจัดการกับอารมณมากกวาจัดการกับปญหา24
ดังนั้นบทบาทในการใหความรูของพยาบาลจิตเวช
แกผูดูแล ตองใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบตอความ
เครียดไดแก
1. ทางกาย เชน ปวดศีรษะ ปวดศีรษะขางเดียว
หัวใจเตนแรงและเร็ว มือและเทาเย็น ทองอืด คลืน่ ไส
หรือปน ปวนในทอง ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ
2. ทางอารมณ เชน หงุดหงิด โกรธงาย วิตกกังวล
ซึมเศรา
3. ทางดานความคิด เชน หดหู ไมมสี มาธิ ตัดสินใจ
ลำบาก หลงลืมงาย มีความคิดทางลบมากกวาทางบวก
เห็นตัวเองไมมคี ณ
ุ คา สิน้ หวัง
4. ทางพฤติกรรม เชน สูบบุหรีจ่ ดั ไมเจริญอาหาร
กาวราว นอนไมเต็มที่
การสอนชวยใหผูดูแลไดทราบถึงผลกระทบของ
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง สงผลใหมคี วามตระหนัก
ในการดู แ ลตนเองให ห า งไกลจากความเครี ย ดได
นอกจากนี้ พยาบาลควรมีวิธีการสาธิตเทคนิคการ
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ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การผ อ นคลายความเครี ย ดเพราะ
เมื่อบุคคลเกิดความเครียด กลามเนื้อสวนตางๆ ของ
รางกายจะหดเกร็ง จิตใจหมกมุน ขาดสมาธิ ดังนั้น
เทคนิ ค การผอนคลายความเครียดสวนใหญจึงเนน
การผอนคลายกลามเนือ้ และการทำจิตใจใหสงบเปนหลัก
ได แ ก การฝ ก เกร็ ง และคลายกล า มเนื้ อ การฝ ก
การหายใจ การทำสมาธิ เ บื้ อ งต น การใช เ ทคนิ ค
ความเงียบ การใชจนิ ตนาการ การทำงานศิลปะ การใช
เสียงเพลง และการใชเทปเสียงคลายเครียดดวยตัวเอง
4. บทบาทในการสรางภาคีเครือขายโดยให
ชุมชนมีสวนรวม การบำบัดรักษาผูปวยโรคจิตเภท
เนนการปองกันการเสื่อมถอย ทั้งทางรางกาย จิตใจ
การสื่อสาร และสังคม การบำบัดดังกลาวตองอาศัย
การมีสว นรวมจากทีมสหวิชาชีพหลากหลายสาขา เชน
จิตแพทย พยาบาลจิตเวช เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห
และวิชาชีพอื่นๆ เพื่อฟนฟูและสงเสริมศักยภาพของ
ผู ป ว ยให ส ามารถดำรงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมได อ ย า ง
เหมาะสม และไม เ ป น ภาระของผู ดู แ ลและบุ ค คล
รอบขาง กระบวนการในการดูแล และฟน ฟูสภาพผปู ว ย
โรคจิตเภทที่ดีที่สุดในการปองกันการกลับเปนซ้ำ คือ
การได อ าศั ย กั บ ครอบครั ว การดู แ ลอย า งต อ เนื่ อ ง
ในชุมชน และการจัดหางานในทองถิน่ ใหทำ สิง่ เหลานี้
ลวนเพิม่ ความมีคณ
ุ คาในตนเองของผปู ว ยโรคจิตเภท
ตลอดจนชวยลดการเปนภาระของผดู แู ลในชุมชนได 24
ดั ง นั้ น การมุ ง ให ค รอบครั ว และชุ ม ชนเข า มามี
สวนรวม โดยการสรางเครือขายทั้งทีมสุขภาพ และ
เครือขายในชุมชน จึงเปนอีกสิง่ หนึง่ ทีช่ ว ยฟน ฟูใหผปู ว ย
โรคจิตเภทสามารถดูแลตนเองไดทั้งการดำเนินชีวิต
สวนตัว และการประกอบอาชีพตามศักยภาพได
5. บทบาทในการเปนผูนำกลุม การทำกลุ ม
จิตบำบัดแบบประคับประคองชวยใหสมาชิกในกลุม
ซึ่งเปนผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ไดมีการแลกเปลี่ยน
ทักษะการเผชิญปญหาทีเ่ กิดจากการดูแลผปู ว ยรวมกัน
เกิดการประคับประคองจิตใจซึง่ กันและกัน สงผลใหผดู แู ล
มีกำลังใจ สามารถจัดการกับอารมณไดอยางเหมาะสม
และทีส่ ำคัญการทำกลมุ จิตบำบัดแบบประคับประคอง
สงผลใหเกิดปจจัยในการบำบัดตางๆ ไดแก 1) การมี
ความหวัง (instillation of hope) เปนการสรางความหวัง
ใหกบั ผปู ว ยจากการเห็นสมาชิกในกลมุ ดีขนึ้ โดยเฉพาะ
ผทู มี่ ปี ญ
 หาเดียวกันกับผปู ว ย ทำใหผปู ว ยตระหนักไดวา
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

สามารถเอาชนะป ญ หาได ส ง ผลให เ กิ ด ความหวั ง
มากยิง่ ขึน้ 2) ความรสู กึ อันเปนสากล (universality) เกิด
ความรูสึกวาตนเองไมไดเปนผูที่มีปญหาอยูคนเดียว
การเขารวมกลุมทำใหผูปวยไดเห็นสมาชิกคนอื่นวา
มีปญ
 หามากมายเชนเดียวกับตนเอง เชน ในกลมุ ผปู ว ย
ดูแลผปู ว ยจิตเภท อาจพบวาไมใชมเี พียงตนเองเทานัน้
ทีม่ เี ครียดและความทุกขใจจากการดุแลผปู ว ย 3) การได
รับขอมูล (imparting information) สมาชิกในกลมุ ไดรบั
ขอมูลตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม ผูดูแลซึ่งเปน
สมาชิกในกลุม ไดแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ
ขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน ทำใหเกิดการเรียนรูที่จะ
แกไขปญหาและไดขอมูลที่เปนประโยชนจากตัวผูนำ
กลมุ 4) การรสู กึ ไดทำประโยชน (altruism) การทีส่ มาชิก
รูสึกวาไดชวยเหลือบุคคลอื่น เชน การใหคำแนะนำ
แกเพื่อนสมาชิกในการแกปญหาที่ตนเองเคยประสบ
มากอน และเพือ่ นสมาชิกในกลมุ รับฟงอยางตัง้ ใจ ทำให
เกิ ด ความรู สึ ก ภาคภู มิ ใ จในตนเอง ป จ จั ย บำบั ด ที่
เกิดขึน้ บอยคือ ความรสู กึ ผูกพันเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
ความรสู กึ อันเปนสากล การไดระบายอารมณความรสู กึ
การรสู กึ ไดทำประโยชนใหกบั ผอู นื่ และไดรบั ขอมูลใหกบั
ตนเอง25
สรุป
การสงเสริมสุขภาพจิตของผดู แู ลผปู ว ยโรคจิตเภท
เปนบทบาททีส่ ำคัญอีกบทบาทหนึง่ ของพยาบาลจิตเวช
ที่ตองใชองคความรูเกี่ยวกับการสงเสริมและปองกัน
การเกิดปญหาสุขภาพจิตแกผดู แู ล เพือ่ ใหผดู แู ลผปู ว ย
โรคจิตเภทเกิดความรูสึกที่ดีในดานบวก มีความสุข
ในการทำหนาที่ และเกิดกำลังใจในการดูแลผปู ว ยจิตเภท
ตอไป การสงเสริมสุขภาพจิตในผูดูแลผูปวยจิตเภท
มีเปาหมายเพือ่ ชวยใหผดู แู ลสามารถจัดการกับอารมณ
และความรูสึกดานลบที่เขามา สามารถเผชิญและ
ปรับตัวตออุปสรรคและความยากลำบากในการดูแล
ผปู ว ยอยางสรางสรรคและมีความสุข

Volume 36 No.2 May-August 2019

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

เอกสารอางอิง
1. Department of Mental Health. Report
Department of Mental Health (internet).
(cited 2018 December 20). Available from:
https://www.dmh.go.th/report/datacenter/
map/reds.asp
2. Puengkatesoontorn N, Lueboonthavatchai
O. The effect of family interventions program
on burden among family caregivers of
schizophrenic patients in community.
J Psychiatr Nurs Ment Health 2011;25(2):
51-63.
3. Toonsiri C, Sunsern R, Lawang W. Development
of the Burden Interview for Caregivers of
Patients with Chronic Illness. J Nurs Educ
2011;4(1):62-75.
4. Sharon E, Kalma Y, Sharp A, Raveh-Sadka
T, Levo M, Zeevi D, et al. Inferring gene
regulatory logic from high-throughput
measurements of thousands of systematically designed promoters. Nat Biotechnol
2012;30(6):521-30.
5. Namlao W, Nabkasorn C, Vatanasin D.
Factors Affecting Burden among Caregivers
of Patients with Schizophrenia in Sakaeo
Rajanagarindra Psychiatric Hospital.
J Phrapokklao Nurs Coll 2018;29(2):23-35.
6. World Health Organization. Mental health:
new understanding, new hope. (internet).
(cited 2018 Dec 22). Available from: URL:
https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_
en.pdf?ua=1
7. Townsend JP. Sleuthing the difference a
nucleotide can make. Mol Ecol 2008;17
(12):2793-5.
8. Tan SC, Yeoh AL, Choo IB, Huang AP, Ong
SH, Ismail H, et al. Burden and coping
strategies experienced by caregivers of
persons with schizophrenia in the community.
J Clin Nurs 2012;21(17-18): 2410-8.
ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

271

9. Lohacheewa S. Stress and effect of stress
on family members with a relative with
first-episode schizophrenia: the nursing
role. Thai Red Cross Nurs J 2018;11(1):
60-7.
10. Kolyanee A, Dangdomyouth P, Aumtanee
A. Selected factors relating to quality of life
among caregivers caring for patients with
schizophrenia at mome. J Police Nurs
2015;7(1):104-16.
11. Buranakunkitkan S, Chaisena Dallas J,
Hengudomsub P, Pratoomsri W. Relationships between protective factors and
resilience among schizophrenia caregivers.
Nurs J Ministry Public Health 2018;28(1):
24-35.
12. Chimsuk N, Dangdomyouth P. Selected
factors related to psychological distress of
family caregivers of schizophrenic patients.
J Psychiatr Nurs Ment Health 2014;28(3):
49-62.
13. Mak WW, Cheung RY. Self-stigma among
concealable minorities in Hong Kong:
conceptualization and unified measurement.
Am J Orthopsychiatry 2010;80(2):267-81.
14. Hasson-Ohayon I, Levy I, Kravetz S,
Vollanski-Narkis A, Roe D. Insight into
mental illness, self-stigma, and the family
burden of parents of persons with a severe
mental illness. Compr Psychiatry 2011;52
(1):75-80.
15. Beck JS. Cognitive behavior therapy:basics
and beyond. 2nd ed. New York:Guilford
Press;2011.
16. Kasemsuk P, Uthis P, Dangdomyut P.
Effects of soupport group therapy on the
burden and depression of caregivers
of patients with schizophrenia. Thai Red
Cross Nurs J 2008;1(3):75-93.
Volume 36 No.2 May-August 2019

272

บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการสงเสริมสุขภาพจิตของผดู แู ลผปู ว ยโรคจิตเภทในชุมชน
Psychiatric Nurses' Roles on Mental Health Promotion for Schizophrenic Patients' Caregivers in Local Communities

17. Chang KH, Horrocks S. Lived experiences
of family caregivers of mentally ill relatives.
J Adv Nurs 2006;53(4):435-43.
18. Pai S, Kapur RL. The burden on the family
of a psychiatric patient:development of
an interview schedule. Br J Psychiatry
1981;138:332-5.
19. Luangmongkhonchai N, Lueboonthavatchai
O. The Effect of perceived self-efficacy
promoting group on medication adherenceand
follow-up intention of schizophrenic patients.
J Psychiatr Nurs Ment Health 2011;25(3):
49-62.
20. Loatrakoon M. Medical Behavioral Science
Textbook. Bankok:Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital Mahidol University;
2012.

ปที่ ๓๖ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒

21. Wongpanarak N, Chaleoykitti S. The
Role of the Nurse in Addiction Counseling.
Nursing Role. J Royal Thai Army Nurs
2018;19(1):16-23.
22. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal,
and coping. New York:Springer;1984.
23. Carver CS, Scheier MF. Dispositional
optimism. Trends Cogn Sci 2014;18(6):
293-9.
24. Wattanasiri O, Sripusito S. The development
of process of continuity care in schizophrenia patient by interdisciplinary team
and care giver network of Kamphaeng Phet
Hospital. J Nurs Div 2013;40(1):66-83.
25. Akathimkul S, Lueboonthavatchai O. The
effect of family counseling program on
burden of schizophrenic patients' caregivers.
J Psychiatr Nurs Ment Health 2015;29(2):
64-76.

Volume 36 No.2 May-August 2019

